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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

（（པོརོཔོརོ་་ངརྒོསོངརྒོསོ3པོརོཔོརོ་་མེཐུདེམེཐུདེ་་པོཔོ།།））
ཏང་བཙུགིསོ་མེ་ཐགི་དེང་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེ་ཆེརྐྱེནོ་པོརྒོའི འི་དུསོ་

སྐོབསོ་སུ། ཏང་གིསྒྲིསོ་དེམེངསོ་གིཙོཙོའིསྒྲི་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་རྩ་འིཛའིནོ་
གིཏནོ་འིབརྐྱེབསོ་བྱེསོ་ཏརྐྱེ། བཟོརྒོ་པོའིསྒྲི་ལསོ་འིགུལ་དེང་། གིཞོརྒོནོ་
ནུའིསྒྲི་ལསོ་འིགུལ། ཞོསྒྲིང་པོའིསྒྲི་ལསོ་འིགུལ། བུདེ་མེརྐྱེདེ་ཀྱསྒྲི་ལསོ་
འིགུལ་བཅོསོ་བསླངསོ་ཤིསྒྲིང་། གིརྒོ་མེསྒྲིནོ་ཏང་བཅོརྒོསོ་སྒྲིསྒྲིགི་དེང་
རྒྱལ་དེམེངསོ་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་དེམེགི་གིསོརོ་འིཛུགིསོ་བྱེརྐྱེདེ་པོརོ་
སྐུལ་འིདེརྐྱེདེ་དེང་རོརྒོགིསོ་རོམེ་བྱེསོ་ཤིསྒྲིང་། རྒྱལ་ཡརྒོངསོ་ལ་འིགིརྒོ་
ཁྲིསྒྲིདེ་དེརྐྱེ་བཙོནོ་རྒྱལ་རོསྒྲིང་ལུགིསོ་ལ་ངརྒོ་རྒརྒོལ་དེང་བཀོསོ་བཀོརྒོདེ་
རྒྱུདེ་འིཛའིནོ་རོསྒྲིང་ལུགིསོ་ལ་ངརྒོ་རྒརྒོལ་བྱེརྐྱེདེ་པོའིསྒྲི་འིཐབ་རྩརྒོདེ་རླབསོ་
པོརྒོ་ཆེརྐྱེ་བྱེསོ་ནོསོ་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེ་ཆེརྐྱེནོ་པོརྒོའི འི་མེཐརྒོ་རླབསོ་འིཕྱུརོ་ཡརྒོདེ།
1927ལརྒོརོ་གིརྒོ་མེསྒྲིནོ་ཏང་ནོང་གིསྒྲི་ལརྒོགི་སྤྱོརྒོདེ་ཚཙོགིསོ་ཁེགི་གིསྒྲིསོ་
གིསོརོ་བརྗེརྐྱེརོ་ངརྒོ་ལརྒོགི་བྱེསོ་ནོསོ་གུང་ཁྲིནོ་ཏང་མེསྒྲི་དེང་གིསོརོ་
བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་མེསྒྲི་དེམེངསོ་གིདུགི་རྩུབ་ཆེརྐྱེནོ་པོརྒོསོ་དེམེརོ་གིསོརྒོདེ་བཏང་
བ་དེང་། ཏང་ནོང་དུ་ཁྲིརྐྱེནོ་ཏུའུ་ཞོསྒྲིའུ་ཡསྒྲིསོ་མེཚཙོནོ་པོའིསྒྲི་གིཡསོ་
ལྷུང་གིསྒྲི་བསོམེ་བློརྒོ་འིཕེརྐྱེལ་བ་དེརྐྱེ་གིཡསོ་ལྷུང་སྐོབསོ་འིཚཙོལ་རོསྒྲིང་
ལུགིསོ་ཀྱསྒྲི་ནོརྒོརོ་འིཁྲུལ་དུ་གྱུརོ་པོའིསྒྲི་ཁེརོ། ཏང་གིསྒྲི་འིགིརྒོ་ཁྲིསྒྲིདེ་ལསོ་
ཁུངསོ་ནོང་དུ་དེབང་སྒྱུརོ་གྱིསྒྲི་གིརྒོ་གིནོསོ་བཟུང་ཡརྒོདེ་པོསོ། ཏང་
དེང་མེསྒྲི ་དེམེངསོ་ཀྱསྒྲིསོ་རྒརྒོལ་ལནོ་ནུསོ་ལྡོནོ་སྤྲརྒོདེ་རྒྱུའིསྒྲི ་སྒྲིསྒྲིགི་
འིཛུགིསོ་བྱེརྐྱེདེ་མེསྒྲི་ཐུབ་པོརོ་གྱུརོ་སྟོབསོ། དེགྲོ་བརྒོའི འི་འིཇིབ་རྒརྒོལ་
དྲགི་པོརྒོའི འི་འིརྒོགི་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེ་ཆེརྐྱེནོ་པོརྒོརོ་ཕེམེ་ཉརྐྱེསོ་ཚབསོ་ཆེརྐྱེནོ་བྱུང་
བ་རོརྐྱེདེ།
སོ་ཞོསྒྲིང་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་དེམེགི་འིཁྲུགི་གིསྒྲི་དུསོ་སྐོབསོ་སུ།

ཏང་གིསྒྲིསོ་གིདུགི་རྩུབ་ཆེརྐྱེ་བའིསྒྲི་དེརྒོནོ་དེངརྒོསོ་ཁྲིརྒོདེ་ངརྒོསོ་འིཛའིནོ་བྱུང་
ཡརྒོདེ་དེརྐྱེ། གིསོརོ་བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་དྲགི་ཤུགིསོ་མེརྐྱེདེ་ནོ་དྲགི་ཆེསོ་སྤྲསོ་པོའིསྒྲི་
གིསོརོ་བརྗེརྐྱེརོ་ངརྒོ་རྒརྒོལ་མེཁེནོ་ཕེམེ་པོརོ་བཟོརྒོ་ཐབསོ་མེརྐྱེདེ་ཅོསྒྲིང་།
ཀྲུང་གིརྒོའི འི་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེརོ་རྒྱལ་ཁེ་ཐརྒོབ་ཐབསོ་མེརྐྱེདེ་ལ། ཀྲུང་གིརྒོའི འི་
མེསྒྲི་དེམེངསོ་དེང་ཀྲུང་ཧྭ་མེསྒྲི་རོསྒྲིགིསོ་ཀྱསྒྲི་ལསོ་དེབང་ལ་འིགྱུརོ་ལྡོརྒོགི་
གིཏརྒོང་ཐབསོ་ཀྱང་མེརྐྱེདེ་པོསོ། ངརྐྱེསོ་པོརོ་དུ་དྲགི་པོརྒོའི འི་གིསོརོ་
བརྗེརྐྱེ་ལ་བརྟེརྐྱེནོ་ནོསོ་དྲགི་ཆེསོ་སྤྲསོ་པོའིསྒྲི་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེརོ་ངརྒོ་རྒརྒོལ་
མེཁེནོ་ལ་ངརྒོ་རྒརྒོལ་བྱེརྐྱེདེ་དེགིརྒོསོ། ནོནོ་ཁྲིང་འིརྒོསོ་ལངསོ་ཀྱསྒྲིསོ་དྲགི་
ཆེསོ་ལ་བརྟེརྐྱེནོ་ནོསོ་གིརྒོ་མེསྒྲིནོ་ཏང་ལརྒོགི་སྤྱོརྒོདེ་ཕྱོརྒོགིསོ་ཁེགི་ལ་ངརྒོ་
རྒརྒོལ་བྱེརྐྱེདེ་པོའིསྒྲི་མེརྐྱེ་མེདེའི་དེང་པོརྒོ་བརྒྱབ་པོ་དེརྐྱེསོ་ཀྲུང་གིརྒོའི འི་གུང་
ཁྲིནོ་ཏང་གིསྒྲིསོ་རོང་ཚུགིསོ་ཀྱསྒྲིསོ་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་དེམེགི་འིཁྲུགི་ལ་
འིགིརྒོ་ཁྲིསྒྲིདེ་དེང་། མེསྒྲི་དེམེངསོ་དེམེགི་དེཔུང་གིསོརོ་འིཛུགིསོ།
དྲགི་ཆེསོ་ལ་བརྟེརྐྱེནོ་ནོསོ་སྲིསྒྲིདེ་དེབང་འིཕྲོརྒོགི་ལརྐྱེནོ་བཅོསོ་བྱེརྐྱེདེ་
འིགིརྒོ་བརྩམེསོ་པོ་མེཚཙོནོ་ཡརྒོདེ། བརྒྱདེ་པོའིསྒྲི་ཚཚེསོ་བདུནོ་གྱིསྒྲི་གྲོརྒོསོ་
ཚཙོགིསོ་ཐརྒོགི་སོ་ཞོསྒྲིང་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེ་དེང་དྲགི་པོརྒོའི འི་འིརྒོསོ་ལངསོ་བྱེ་
རྒྱུའིསྒྲི་བྱེརྐྱེདེ་ཕྱོརྒོགིསོ་གིཏནོ་འིབརྐྱེབསོ་བྱེསོ་ཡརྒོདེ། ཏང་གིསྒྲིསོ་འིགིརྒོ་
ཁྲིསྒྲིདེ་དེརྐྱེ་སྟོརྒོནོ་བསྡུའིསྒྲི་འིརྒོསོ་ལངསོ་དེང་། ཀོརྒོང་ཀྲརྒོའུ་འིརྒོསོ་ལངསོ།
སོ་ཁུལ་གིཞོནོ་དེགི་མེང་པོརྒོའི འི་འིརྒོསོ་ལངསོ་བཅོསོ་བྱེསོ་མེརྒོདེ།
འིརྒོནོ་ཀྱང་དེགྲོ་དེང་རོང་ཕྱོརྒོགིསོ་བརོ་གྱིསྒྲི་སྟོརྒོབསོ་ཤུགིསོ་ལ་ཧརྐྱེ་བགི་
ཆེརྐྱེནོ་པོརྒོ་ཡརྒོདེ་པོའིསྒྲི་རྐྱེརྐྱེནོ་གྱིསྒྲིསོ་འིརྒོསོ་ལངསོ་དེརྐྱེ་དེགི་མེང་ཆེརྐྱེ་བ་ཕེམེ་
ཉརྐྱེསོ་སུ་གྱུརོ་པོ་རོརྐྱེདེ། སྐོབསོ་དེརྐྱེའིསྒྲི་ཕྱོསྒྲི་རོརྒོལ་ཡུལ་གྱིསྒྲི་ཆེ་རྐྱེརྐྱེནོ་འིརྒོགི
ཀྲུང་གིརྒོའི འི་གུང་ཁྲིནོ་ཏང་མེསྒྲིསོ་ཨུ་རུ་སུའིསྒྲི་ཟླ་བཅུ་པོའིསྒྲི་གིསོརོ་
བརྗེརྐྱེ་ལྟརོ། སྔོརྒོནོ་ལ་ལྟརྐྱེ་བའིསྒྲི་གྲོརྒོང་ཁྱེརྐྱེརོ་བཟུང་བརོ་བརྟེརྐྱེནོ་ནོསོ་
གིསོརོ་བརྗེརྐྱེརོ་རྒྱལ་ཡརྒོངསོ་སུ་རྒྱལ་ཁེ་ཐརྒོབ་མེསྒྲི་སྲིསྒྲིདེ་པོསོ། ཏང་
གིསྒྲིསོ་ཀྲུང་གིརྒོའི འི་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱསྒྲི་གིནོསོ་ཚུལ་དེང་མེཐུནོ་པོའིསྒྲི་གིསོརོ་
བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་འིགྲོརྒོ་ལམེ་ཞོསྒྲིགི་རྙེརྐྱེདེ་རྒྱུ་ཁེ་ཚ་དེགིརྒོསོ་གིཏུགི་ཏུ་གྱུརོ་ཡརྒོདེ་
པོ་དེརྒོནོ་དེངརྒོསོ་ལསོ་བདེརྐྱེནོ་དེཔོང་བྱེསོ་ཡརྒོདེ།
གྲོརྒོང་ཁྱེརྐྱེརོ་ཆེརྐྱེནོ་པོརྒོརོ་རྒརྒོལ་བ་ནོསོ་གྲོརྒོང་གིསོརྐྱེབ་ཏུ་དེཔུང་

འིཇུགི་བྱེརྐྱེདེ་པོརོ་བསྒྱུརོ་བ་ནོསྒྲི་ཀྲུང་གིརྒོའི འི་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེརོ་ཐགི་
གིཅོརྒོདེ་རོང་བཞོསྒྲིནོ་གྱིསྒྲི་དེརྒོནོ་སྙིསྒྲིང་ལྡོནོ་པོའིསྒྲི་འིགིརྒོ་ཚུགིསོ་སོ་གིསོརོ་
པོ་ཞོསྒྲིགི་རོརྐྱེདེ། བློརྒོ་མེཐུནོ་མེའིརྒོ་ཙོཚེ་ཏུང་གིསྒྲིསོ་དེམེགི་དེམེངསོ་ཀྱསྒྲི་
འིགིརྒོ་ཁྲིསྒྲིདེ་དེརྐྱེ་ཅོསྒྲིནོ་ཀོང་རོསྒྲི་བརྒོརོ་གྲོརྒོང་གིསོརྐྱེབ་ཀྱསྒྲི་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་

གིནོསོ་གིཞོསྒྲིའིསྒྲི་སོ་ཁུལ་ཐརྒོགི་མེ་བཙུགིསོ་ཤིསྒྲིང་། ཏང་གིསྒྲིསོ་མེསྒྲི་
དེམེངསོ་ཀྱསྒྲི་འིགིརྒོ་ཁྲིསྒྲིདེ་དེརྐྱེ་ཡུལ་གྱིསྒྲི་གིཤིརྐྱེདེ་མེ་ཕེམེ་པོརོ་བརྒྱབ་
ཅོསྒྲིང་སོ་ཞོསྒྲིང་བགིརྒོསོ་པོ་རོརྐྱེདེ། ཀུའུ་ཐརྐྱེནོ་གྲོརྒོསོ་ཚཙོགིསོ་ཐརྒོགི་བསོམེ་
བློརྒོའི འི་ཐརྒོགི་ནོསོ་ཏང་འིཛུགིསོ་སྐྲུནོ་དེང་ཆེབ་སྲིསྒྲིདེ་ཐརྒོགི་ནོསོ་
དེམེགི་དེཔུང་འིཛུགིསོ་སྐྲུནོ་བྱེརྐྱེདེ་པོའིསྒྲི་རྩ་དེརྒོནོ་གིཏནོ་འིཁེརྐྱེལ་
བྱེསོ། འིཐབ་རྩརྒོདེ་འིཕེརྐྱེལ་རྒྱསོ་བྱུང་བ་དེང་བསྟུནོ་ནོསོ། ཏང་
གིསྒྲིསོ་ཀྲུང་དེབྱེང་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་གིནོསོ་གིཞོསྒྲིའིསྒྲི་སོ་ཁུལ་དེང་།
ཧུའུ་ནོནོ་དེང་ཧུའུ་པོརྐྱེའིསྒྲི་ནུབ་རྒྱུདེ། ཧའིརྐྱེ་ཧྥརྐྱེང་དེང་ལུའུ་ཧྥརྐྱེང་། ཧུའུ་
པོརྐྱེ་དེང་ཧརྒོ་ནོནོ་དེང་ཨནོ་ཧུའིརྐྱེ། ཆུང་ཡ། ཧྥུ་ཅོནོ་དེང་ཀྲརྐྱེ་ཅོང་དེང་
ཅོང་ཞོསྒྲི། ཧུའུ་ནོནོ་དེང་ཧུའུ་པོརྐྱེ་དེང་ཅོང་ཞོསྒྲི། ཧུའུ་ནོནོ་དེང་ཅོང་
ཞོསྒྲི། ཙུའིརྒོ་ཡསྒྲིའུ་ཅོང་། སོསྒྲི་ཁྲིརྒོནོ་དེང་ཧྲའིནོ་ཞོསྒྲི། ཧྲའིནོ་ཞོསྒྲི་དེང་ཀོནོ་
སུའུ། ཧུའུ་ནོནོ་དེང་ཧུའུ་པོརྐྱེ་དེང་སོསྒྲི་ཁྲིརྒོནོ་དེང་ཀུའིརྐྱེ་ཀྲརྒོའུ་སོརྒོགིསོ་
གིནོསོ་གིཞོསྒྲིའིསྒྲི་སོ་ཁུལ་བཙུགིསོ། ཏང་གིསྒྲིསོ་གིརྒོ་མེསྒྲིནོ་ཏང་གིསྒྲི་
དེབང་སྒྱུརོ་འིརྒོགི་གིསྒྲི་དེཀོརོ་པོརྒོའི འི་སོ་ཁུལ་དུའིང་ཏང་དེང་གིསོརོ་
བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་རྩ་འིཛུགིསོ་གིཞོནོ་དེགི་འིཕེརྐྱེལ་རྒྱསོ་བཏང་བ་དེང་།
མེང་ཚཙོགིསོ་ཀྱསྒྲི་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་འིཐབ་རྩརྒོདེ་སྤེརྐྱེལ། ཡསྒྲིནོ་ནོ་ཡང་།
ཝང་མེསྒྲིང་གིསྒྲི“གིཡརྒོནོ”ལྷུང་ལུང་འིཛའིནོ་རོསྒྲིང་ལུགིསོ་ཀྱསྒྲིསོ་ཏང་
ནོང་དུ་ནོརྒོརོ་འིཁྲུལ་གྱིསྒྲི་འིགིརྒོ་ཁྲིསྒྲིདེ་བྱེསོ་པོསོ། ཀྲུང་དེབྱེང་གིསོརོ་
བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་གིནོསོ་གིཞོསྒྲིའིསྒྲི་སོ་ཁུལ་དུ“བསྐོརྒོརོ་བཅོརྒོམེ”ལ་ངརྒོ་རྒརྒོལ་
ཐརྐྱེངསོ་ལྔ་པོ་ཕེམེ་པོ་དེང་། དེམེརོ་དེམེགི་གིསྒྲིསོ་འིཐབ་ཇུསོ་ཐརྒོགི་
ནོསོ་སྤེརྒོ་སྐྱརྒོདེ་མེསྒྲི་བྱེརྐྱེདེ་ཀོ་མེརྐྱེདེ་བྱུང་ཞོསྒྲིང་། དེཀོའི་སྤྱོདེ་ཚདེ་མེརྐྱེདེ་ཀྱསྒྲི་
རྒྱ ང ་ སྐྱརྒོ དེ ་ བྱེ སོ ་ ནོ སོ ་ ཧྲ འི ནོ ་ པོ འིརྐྱེ ་ ལ ་ བ སྐྱརྒོ དེ ་ ཡརྒོ དེ །

“གིཡརྒོནོ”ལྷུང་ལམེ་ཕྱོརྒོགིསོ་ཀྱསྒྲི་ནོརྒོརོ་འིཁྲུལ་དེརྐྱེསོ་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་
གིནོསོ་གིཞོསྒྲིའིསྒྲི ་སོ་ཁུལ་དེང་དེཀོརོ་པོརྒོའི འི་སོ་ཁུལ་གྱིསྒྲི་གིསོརོ་
བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་སྟོརྒོབསོ་ཤུགིསོ་ལ་གྱིརྒོང་གུནོ་ཧ་ཅོང་ཆེརྐྱེནོ་པོརྒོ་བཟོརྒོསོ།

1935ལརྒོའི འི་ཟླ་དེང་པོརྒོརོ། ཀྲུང་དེབྱེང་ཆེབ་སྲིསྒྲིདེ་ཅུསོ་ཀྱསྒྲིསོ་
རྒྱང་སྐྱརྒོདེ་ལམེ་བརོ་དུ་ཙུནོ་དེབྱེསྒྲིའིསྒྲི་གྲོརྒོསོ་ཚཙོགིསོ་འིཚཙོགིསོ་ཤིསྒྲིང་།
དེརྒོནོ་དེངརྒོསོ་ཀྱསྒྲི་ཐརྒོགི་ནོསོ་ཏང་ཀྲུང་དེབྱེང་དེང་དེམེརོ་དེམེགི་ནོང་
གིསྒྲི་བློརྒོ་མེཐུནོ་མེའིརྒོ་ཙོཚེ ་ཏུང་གིསྒྲི་འིགིརྒོ་ཁྲིསྒྲིདེ་ཀྱསྒྲི་གིརྒོ་གིནོསོ་གིཏནོ་
འིཁེརྐྱེལ་བྱེསོ་པོ་དེང་། བློརྒོ་མེཐུནོ་མེའིརྒོ་ཙོཚེ་ཏུང་གིསྒྲིསོ་སྐུ་ཚབ་གིཙོཙོ་
བརྒོ་གིནོང་བའིསྒྲི་མེརོ་ཁེརྐྱེ་སོསྒྲིའིསྒྲི་རོསྒྲིང་ལུགིསོ་ཀྱསྒྲི་ལམེ་ཕྱོརྒོགིསོ་ཡང་
དེགི་ཏང་ཀྲུང་དེབྱེང་གིསྒྲི་འིགིརྒོ་ཁྲིསྒྲིདེ་གིརྒོ་གིནོསོ་སུ་གིཏནོ་འིཁེརྐྱེལ་
བྱེརྐྱེདེ་འིགིརྒོ་ཚུགིསོ་ཤིསྒྲིང་། བློརྒོ་མེཐུནོ་མེའིརྒོ་ཙོཚེ་ཏུང་གིསྒྲིསོ་སྲིརྒོགི་ཤིསྒྲིང་
གིནོང་བའིསྒྲི་ཏང་གིསྒྲི་ཀྲུང་དེབྱེང་འིགིརྒོ་ཁྲིསྒྲིདེ་ཚནོ་པོ་རོབསོ་དེང་པོརྒོ་
གྲུབ་འིགིརྒོ་ཚུགིསོ་ནོསོ། ཏང་གིསྒྲིསོ་རོང་བཙོནོ་རོང་བདེགི་ངང་
ཀྲུང་གིརྒོའི འི་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་གིནོདེ་དེརྒོནོ་དེངརྒོསོ་ཐགི་གིཅོརྒོདེ་བྱེརྐྱེདེ་པོའིསྒྲི་
དུསོ་རོསྒྲིམེ་གིསོརོ་པོ་བཏརྒོདེ་ཅོསྒྲིང་། ཉརྐྱེནོ་ཁེ་ཤིསྒྲིནོ་ཏུ་ཆེརྐྱེ་བའིསྒྲི་འིགིགི་
རྩརོ་ཐུགི་དུསོ། ཏང་དེང་། དེམེརོ་དེམེགི ཀྲུང་གིརྒོའི འི་གིསོརོ་
བརྗེརྐྱེ་བཅོསོ་བསྐྱབསོ་པོརོ་མེ་ཟོདེ། དེརྐྱེའིསྒྲི་རྗེརྐྱེསོ་སུ་ཏང་ཉསྒྲིདེ་ཀྲང་
གིརྒོ་ཐའིརྒོ་ཡསྒྲི་ཁེ་བྲེལ་རོསྒྲིང་ལུགིསོ་ལསོ་རྣམེ་པོརོ་རྒྱལ་ཐུབ་པོ་བྱུང་
བ་དེང་། རྒྱང་སྐྱརྒོདེ་རྒྱལ་ཁེའིསྒྲི་ངང་ལརྐྱེགིསོ་གྲུབ་བྱུང་ནོསོ་ཀྲུང་གིརྒོའི འི་
གིསོརོ་བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་རྣམེ་པོ་གིསོརོ་པོ་བཏརྒོདེ་ཡརྒོདེ། དེརྐྱེ་ནོསྒྲི་ཏང་གིསྒྲི་ལརྒོ་རྒྱུསོ་
ཐརྒོགི་ཤིསྒྲི་གིསོརྒོནོ་ལ་ཐུགི་པོའིསྒྲི་དེཀྱརྒོགིསོ་མེཚམེསོ་ཤིསྒྲིགི་རོརྐྱེདེ།
ལྗརོ་འིགིརྒོགི་དེམེགི་འིཁྲུགི་གིསྒྲི་སྐོབསོ་སུ། དེགུ་པོའིསྒྲི་བཅོརྒོ་

བརྒྱདེ་ཀྱསྒྲི་དུསོ་འིགྱུརོ་བྱུང་རྗེརྐྱེསོ་ཀྲུང་ལྗརོ་མེསྒྲི་རོསྒྲིགིསོ་བརོ་གྱིསྒྲི་
འིགིལ་བ་རོསྒྲིམེ་བཞོསྒྲིནོ་རྒྱལ་ནོང་གིསྒྲི་གྲོལ་རོསྒྲིམེ་འིགིལ་བ་ལསོ་
བརྒལ་ཏརྐྱེ་འིགིལ་བ་གིཙོཙོ་བརྒོརོ་གྱུརོ་པོ་རོརྐྱེདེ། ལྗརོ་པོནོ་བཙོནོ་
རྒྱལ་རོསྒྲིང་ལུགིསོ་ཀྱསྒྲིསོ་རོང་རྒྱལ་དུ་བཙོནོ་འིཛུལ་སྔོརོ་ལསོ་
ཤུགིསོ་ཆེརྐྱེནོ་བྱེརྐྱེདེ་པོ་དེང་། སྔོརོ་བྱུང་མེ་མྱོརྒོང་བའིསྒྲི་མེསྒྲི་རོསྒྲིགིསོ་
འིཇིསྒྲིགི་ཉརྐྱེནོ་ཚབསོ་ཆེརྐྱེནོ་བྱུང་བའིསྒྲི་འིགིགི་རྩརོ་ཐུགི་དུསོ། ཏང་
གིསྒྲིསོ་སྔོརྒོནོ་ལ་དྲགི་ཆེསོ་ལ་བརྟེརྐྱེནོ་ནོསོ་ལྗརོ་འིགིརྒོགི་གིསྒྲི་དེརོ་ཆེ་
མེཐརྒོནོ་པོརྒོརོ་བསྒྲིརྐྱེངསོ་ཏརྐྱེ། ལྗརོ་འིགིརྒོགི་རྒྱལ་སྐྱརྒོབ་ཀྱསྒྲི་ལསོ་འིགུལ་
རྒྱ་ཁྱེབ་ཏུ་སྤེརྐྱེལ། ཞོསྒྲི་ཨནོ་དུསོ་འིགྱུརོ་ཞོསྒྲི་བའིསྒྲི་སྒོརྒོ ་ནོསོ་ཐགི་
བཅོདེ་ཅོསྒྲིང་། གིརྒོ་གུང་གིཉསྒྲིསོ་ཀྱསྒྲིསོ་ཡང་བསྐྱརོ་མེཉམེ་ལསོ་བྱེརྐྱེདེ་
པོ་དེང་མེཐུནོ་སྒྲིསྒྲིལ་སྒོརྒོསོ་ལྗརོ་འིགིརྒོགི་ལ་སྐུལ་འིདེརྐྱེདེ་གིཏརྒོང་བརོ་

ལརྒོ་རྒྱུསོ་ཀྱསྒྲི་ནུསོ་པོ་གིལ་ཆེརྐྱེནོ་ཐརྒོནོ་ཡརྒོདེ། བདུནོ་པོའིསྒྲི་ཚཚེསོ་བདུནོ་
གྱིསྒྲི་དུསོ་འིགྱུརོ་བྱུང་རྗེརྐྱེསོ། ཏང་གིསྒྲིསོ་ལྗརོ་འིགིརྒོགི་མེསྒྲི་རོསྒྲིགིསོ་
འིཐབ་ཕྱོརྒོགིསོ་གིཅོསྒྲིགི་གྱུརོ་གྱིསྒྲི་སྲིསྒྲིདེ་ཇུསོ་ཡང་དེགི་པོ་ལགི་ལརྐྱེནོ་
བྱེསོ་ཏརྐྱེ། ཕྱོརྒོགིསོ་ཡརྒོངསོ་ནོསོ་ལྗརོ་འིགིརྒོགི་ལམེ་ཕྱོརྒོགིསོ་རྒྱུནོ་
འིཁྱེརྒོངསོ་སྒོརྒོསོ་རྒྱུནོ་སྲིསྒྲིང་དེམེགི་འིཁྲུགི་གིསྒྲི་འིཐབ་ཇུསོ་ཀྱསྒྲི་སྤྱོསྒྲིའིསྒྲི་
བྱེརྐྱེདེ་ཕྱོརྒོགིསོ་དེང་མེསྒྲི་དེམེངསོ་དེམེགི་འིཁྲུགི་གིསྒྲི་འིཐབ་ཇུསོ་དེང་
འིཐབ་རྩལ་ཆེ་ཚང་བ་ཞོསྒྲིགི་བཏརྒོནོ་པོ་དེང་ལགི་ལརྐྱེནོ་དུ་བསྟོརོ་
ཏརྐྱེ། དེགྲོ་བརྒོའི འི་རྒྱབ་ཕྱོརྒོགིསོ་ཀྱསྒྲི་གིཡུལ་སོ་དེང་ལྗརོ་འིགིརྒོགི་གིནོསོ་
གིཞོསྒྲིའིསྒྲི་སོ་ཁུལ་རྒྱ་ཆེརྐྱེནོ་པོརྒོ་གིསོརོ་དུ་བཏརྒོདེ། པོ་ལུའུ་ཅུནོ་དེང་།
ཞོསྒྲིནོ་སོསྒྲི་ཅུནོ། བྱེང་ཤིརོ་ལྗརོ་འིགིརྒོགི་མེཉམེ་འིབྲེརྐྱེལ་དེམེགི་
དེཔུང་། མེསྒྲི་དེམེངསོ་ཀྱསྒྲི་ལྗརོ་འིགིརྒོགི་དྲགི་དེཔུང་གིཞོནོ་དེགི་
བཅོསོ་ཀྱསྒྲི་འིགིརྒོ་ཁྲིསྒྲིདེ་དེརྐྱེ་དེཔོའི་མེཛངསོ་རྟུལ་ཕེརྒོདེ་ཀྱསྒྲིསོ་དེམེགི་
འིཐབ་བྱེསོ་ནོསོ། ཀྲུང་གིརྒོའི འི་མེསྒྲི་དེམེངསོ་ལ་ལྗརོ་འིགིརྒོགི་དེམེགི་
འིཁྲུགི་གིསྒྲི་རྒྱལ་ཁེ་མེཐརོ་ཐུགི་ཐརྒོབ་རོགི་བརོ་མེསྒྲི་རོསྒྲིགིསོ་ཡརྒོངསོ་
ཀྱསྒྲིསོ་ལྗརོ་འིགིརྒོགི་གིསྒྲི་སྟོརྒོབསོ་ཤུགིསོ་ཆེརྐྱེནོ་པོརྒོ་ཆུ་གིཞུང་གིསྒྲི་གིཞོརྒོམེ་
མེརྐྱེདེ་བྲེགི་རོསྒྲི་ལྟ་བུརོ་གྱུརོ། འིདེསྒྲི་ནོསྒྲི་ཉརྐྱེ་རོབསོ་ནོསོ་བཟུང་ཀྲུང་
གིརྒོའི འི་མེསྒྲི་དེམེངསོ་ཀྱསྒྲིསོ་ཕྱོསྒྲི་དེགྲོའིསྒྲི་བཙོནོ་འིཛུལ་ལ་འིགིརྒོགི་རྒརྒོལ་
བྱེསོ་ནོསོ་རྒྱལ་ཁེ་ཡརྒོངསོ་སུ་ཐརྒོབ་པོའིསྒྲི་མེསྒྲི ་རོསྒྲིགིསོ་བཅོསྒྲིངསོ་
འིགྲོརྒོལ་གྱིསྒྲི་འིཐབ་རྩརྒོདེ་ཐརྐྱེངསོ་དེང་པོརྒོ་ཡསྒྲིནོ་ལ། འིཛམེ་གླིསྒྲིང་གིསྒྲིསོ་
ཧྥ་ཞོསྒྲི་སོསྒྲིརོ་རྒརྒོལ་བའིསྒྲི་དེམེགི་འིཁྲུགི་ལ་རྒྱལ་ཁེ་ཐརྒོབ་པོའིསྒྲི་གྲུབ་ཆེ་
གིལ་ཆེརྐྱེནོ་ཞོསྒྲིགི་ཀྱང་ཡསྒྲིནོ།
བཅོསྒྲིངསོ་འིགྲོརྒོལ་དེམེགི་འིཁྲུགི་གིསྒྲི་དུསོ་སྐོབསོ་སུ། གིརྒོ་མེསྒྲིནོ་

ཏང་ལརྒོགི་སྤྱོརྒོདེ་ཕྱོརྒོགིསོ་ཁེགི་གིསྒྲིསོ་མེངརྒོནོ་སུམེ་འིཛཚེམེ་མེརྐྱེདེ་ཀྱསྒྲིསོ་
ཕྱོརྒོགིསོ་ཡརྒོངསོ་ཀྱསྒྲི་ནོང་འིཁྲུགི་བསླངསོ་པོའིསྒྲི་སྐོབསོ་ལ་ཏང་གིསྒྲིསོ་
རྒྱ་ཆེརྐྱེའིསྒྲི་དེམེགི་དེམེངསོ་ཀྱསྒྲི་འིགིརྒོ་ཁྲིསྒྲིདེ་དེརྐྱེ་རོསྒྲིམེ་བཞོསྒྲིནོ་ཧུརོ་ཐགི་
གིསྒྲིསོ་འིགིརྒོགི་སྲུང་བྱེརྐྱེདེ་པོ་ནོསོ་འིཐབ་ཇུསོ་ཐརྒོགི་གིསྒྲི་ཕེརོ་རྒརྒོལ་
བྱེརྐྱེདེ་པོརོ་བསྒྱུརོ་བ་དེང་། ལསྒྲིའིརྒོ་ཧྲརྐྱེནོ་དེང་། ཧརྒོའིརྐྱེ་ཧའིརྐྱེ། ཕེསྒྲིང་ཅོསྒྲིནོ་
བཅོསོ་གིཡུལ་འིགྱིརྐྱེདེ་ཆེརྐྱེནོ་པོརྒོ་གིསུམེ་དེང་འིབྲེསྒྲི་ཆུ་བརྒལ་བའིསྒྲི་
གིཡུལ་འིགྱིརྐྱེདེ་ལ་རྒྱལ་ཁེ་བློངསོ་ཤིསྒྲིང་། དེབུསོ་ལྷོརྒོ་དེང་། ནུབ་
བྱེང་། ལྷོརྒོ་ནུབ་བཅོསོ་སུ་རྒྱལ་ཁེའིསྒྲི་ངང་དེཔུང་འིཇུགི་བྱེསོ་ཏརྐྱེ།
གིརྒོ་མེསྒྲིནོ་ཏང་ལརྒོགི་སྤྱོརྒོདེ་ཕྱོརྒོགིསོ་ཁེགི་གིསྒྲི་དེམེགི་དེཔུང་སོ་ཡ་
བརྒྱདེ་རྩ་མེརྐྱེདེ་དུ་བཏང་ནོསོ་གིརྒོ་མེསྒྲིནོ་ཏང་ལརྒོགི་སྤྱོརྒོདེ་སྲིསྒྲིདེ་གིཞུང་
མེགིརྒོ་རྟེསྒྲིང་བསླརྒོགིསོ་པོ་དེང་། བཙོནོ་རྒྱལ་རོསྒྲིང་ལུགིསོ་དེང་།
བཀོསོ་བཀོརྒོདེ་རྒྱུདེ་འིཛའིནོ་རོསྒྲིང་ལུགིསོ། དེཔོརྒོནོ་ངནོ་མེ་རྩའིསྒྲི་རོསྒྲིང་
ལུགིསོ་བཅོསོ་རོསྒྲི་བརྒོ་ཆེརྐྱེནོ་པོརྒོ་གིསུམེ་མེགིརྒོ་རྟེསྒྲིང་བསླརྒོགིསོ། ཏང་
གིསྒྲིསོ་འིགིརྒོ ་ཁྲིསྒྲིདེ་བྱེསོ་པོའིསྒྲི ་མེསྒྲི ་དེམེངསོ་དེམེགི་དེཔུང་ལ་མེསྒྲི ་
དེམེངསོ་ཀྱསྒྲིསོ་རྒྱབ་སྐྱརྒོརོ་བྱེསོ་པོརོ་བརྟེརྐྱེནོ། ཞུམེ་མེརྐྱེདེ་མེདུནོ་
སྐྱརྒོདེ་ཀྱསྒྲི་དེཔོའི་བརྒོའི འི་བློརྒོ་སྟོརྒོབསོ་ལ་བརྟེརྐྱེནོ་ནོསོ་གིདུགི་རྩུབ་ཤིསྒྲིནོ་
ཏུ་ཆེརྐྱེ ་བའིསྒྲི ་དེགྲོ་བརྒོ ་དེང་སྲིརྒོགི་བསྡོརྒོསོ་འིཐབ་རྩརྒོདེ་བྱེསོ་ཏརྐྱེ །
དེམེངསོ་གིཙོཙོ་རོསྒྲིང་ལུགིསོ་གིསོརོ་པོའིསྒྲི་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེརོ་རྒྱལ་ཁེ་
ཐརྒོབ་པོརོ་ལརྒོ་རྒྱུསོ་ཀྱསྒྲི་བྱེསོ་རྗེརྐྱེསོ་བཞོགི་ཡརྒོདེ།
གིསོརོ་བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་འིཐབ་རྩརྒོདེ་ནོང་བློརྒོ་མེཐུནོ་མེའིརྒོ་ཙོཚེ་ཏུང་གིསྒྲིསོ་

སྐུ་ཚབ་གིཙོཙོ་བརྒོ་གིནོང་བའིསྒྲི་ཀྲུང་གིརྒོའི འི་གུང་ཁྲིནོ་ཏང་མེསྒྲིསོ་མེརོ་ཁེརྐྱེ་
སོསྒྲི་ལརྐྱེ་ཉསྒྲིནོ་རོསྒྲིང་ལུགིསོ་ཀྱསྒྲི་གིཞོསྒྲི་རྩའིསྒྲི་རྩ་བའིསྒྲི་རོསྒྲིགིསོ་པོ་དེང་ཀྲུང་
གིརྒོའི འི་བྱེརྐྱེ་བྲེགི་གིསྒྲི་དེརྒོནོ་དེངརྒོསོ་ཟུང་འིབྲེརྐྱེལ་བྱེསོ་ཏརྐྱེ། དེཀོའི་སྤྱོདེ་
འིཚཙོལ་ཞོསྒྲིབ་བྱེསོ་པོ་དེང་བློརྒོསོ་གིཏརྒོང་ཧ་ཅོང་ཆེརྐྱེནོ་པོརྒོ་བྱེསོ་ནོསོ་
བསོགིསོ་པོའིསྒྲི་རོང་ཚུགིསོ་ཀྱསྒྲི་གིསོརོ་གིཏརྒོདེ་རོང་བཞོསྒྲིནོ་ལྡོནོ་
པོའིསྒྲི་ཉམེསོ་མྱོརྒོང་རོབ་དེང་རོསྒྲིམེ་པོརོ་རོསྒྲིགིསོ་པོའིསྒྲི་གིཞུང་ལུགིསོ་
ཐརྒོགི་ནོསོ་སྙིསྒྲིང་བསྡུསོ་བྱེསོ་པོ་དེང་། གྲོརྒོང་གིསོརྐྱེབ་ལ་བརྟེརྐྱེནོ་ནོསོ་
གྲོརྒོང་ཁྱེརྐྱེརོ་བསྐོརྒོརོ་བ་དེང་དྲགི་ཤུགིསོ་ལ་བརྟེརྐྱེནོ་ནོསོ་སྲིསྒྲིདེ་དེབང་
འིཕྲོརྒོགི་ལརྐྱེནོ་བྱེརྐྱེདེ་པོའིསྒྲི་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེའིསྒྲི་འིགྲོརྒོ་ལམེ་ཡང་དེགི་བཏརྒོདེ་
པོ་དེང་། མེའིརྒོ་ཙོཚེ་ཏུང་གིསྒྲི་དེགིརྒོངསོ་པོ་གིསོརོ་གིཏརྒོདེ་བྱེསོ་ནོསོ།
དེམེངསོ་གིཙོཙོ་རོསྒྲིང་ལུགིསོ་གིསོརོ་པོའིསྒྲི་གིསོརོ་བརྗེརྐྱེརོ་རྒྱལ་ཁེ་
ལརྐྱེནོ་པོརོ་ཁེ་ཕྱོརྒོགིསོ་ཡང་དེགི་བསྟོནོ་པོ་རོརྐྱེདེ།

（（འིཕྲོརྒོའིཕྲོརྒོ་་མེམེ་་པོརོཔོརོ་་ངརྒོངརྒོསོསོ5པོརོཔོརོ་་གིཟོསྒྲིགིསོགིཟོསྒྲིགིསོ།།））


